Nieuwsbrief 27 mei 2019
Van de bestuurstafel

30 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei 2019
is het kantoor van de Dorpsraad gesloten !

Samen voor Apeldoorn (adviezen ten aanzien van burgerparticipatie)
Recent (datum begeleidende brief 15 april 2019) ontvingen wij van de gemeente
Apeldoorn bovengenoemde nota die werd samengesteld door de Raadswerkgroep
(burger) participatie met datum december 2017.
In 2018 en begin 2019 heeft een aantal malen overleg plaatsgevonden tussen dorpsen wijkraden en de leden van de gemeenteraad (met name raadswerkgroep). Naar het oordeel
van de dorps- en wijkraden was dat te laat. Veel beter voor het wederzijds vertrouwen en
(wellicht meer) begrip voor elkaars standpunten was het geweest wanneer vroeg in het
veranderingsproces de dorps- en wijkraden een volwaardige participant waren geweest. Het nu
ingestelde voorzittersoverleg probeert waar mogelijk te herstellen van opgelopen schade in de
verhoudingen.
Het voert voor deze nieuwsbrief te ver om in detail de notitie te bespreken. Dat ligt meer op de
weg van het voorzittersoverleg.
Hier wordt volstaan met de samenvatting en het nawoord.
Samenvatting
De raadswerkgroep is van mening dat er krachtig moet worden ingezet op een scenario van
verbreding en uitbreiding van alle vormen van participatie. Verbreding in de zin van betrokkenheid van meer en andere mensen en vernieuwende vormen. Uitbreiding in de zin van meer
(burger)initiatieven die Apeldoorn, vanuit een positieve ondernemende houding mooier en beter
maken.
De raadswerkgroep denkt dat de methodiek van werken met Gebiedsfoto’s en Vitaliteitsagenda’s, zoals die in de Koersnotitie van het college wordt geschetst, hiervoor een prima basis
biedt. Voor de gewenste verbreding en uitbreiding van de participatievormen is het van belang
dat deze instrumenten openbaar beschikbaar zijn. Daarnaast vindt de raadswerkgroep intensivering van de gemeentelijke communicatiecruciaal.
Instrumenten zoals het in de Koersnotitie voorgestelde initiatievenfonds (evt. in de vorm van
een subsidieverordening) en een crowdfundingsplatform dragen volgens de raadswerkgroep
zeker bij aan de gewenste uitbreiding van het aantal (burger)initiatieven die Apeldoorn mooier
en beter maken. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat de initiatieven bijdragen aan één of
meer van de Apeldoornse strategische doelen en/of in lijn zijn met de desbetreffende Vitaliteitsagenda. De raadswerkgroep zou daarnaast graag zien dat er een platform komt waarop alle
Apeldoornse initiatieven zich kunnen presenteren. Dit leidt tot inspiratie en kruisbestuiving.
De raadswerkgroep meent dat het goed zou zijn om de verhouding tot de Dorps- en Wijkraden
te moderniseren door afscheid te nemen van de huidige Verordening op de Dorps- en Wijkraden en met hen maatwerkafspraken te maken over hun rolneming. Het model van de
gemeente Haarlemmermeer kan daarbij als voorbeeld dienen.
Financieel gezien dient volgens de raadswerkgroep in ieder geval te worden ingezet op het
verschuiven en breder inzetten van de bestaande budgetten, zoals de (norm)budgetten die nu
volgens een vast principe aan de Dorps- en Wijkraden worden toebedeeld. Dit betekent
overigens niet automatisch een verlies van budget: keuzes in rolneming kunnen immers leiden
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tot het beschikbaar komen van budget uit bijvoorbeeld het initiatievenfonds. Voor de vulling van
dit initiatievenfonds zijn, is de conclusie van de raadswerkgroep, extra middelen nodig.
Tot slot beveelt de raadswerkgroep het werken met experimenten van harte aan onder het
motto: ‘laat je inspireren door andere steden maar kies wat bij Apeldoorn past’’.
Nawoord
De totstandkoming van deze notitie heeft de nodige tijd en energie gekost. De raadswerkgroep
kon zich op zich vinden in veel elementen van de koersnotitie voor gebiedsgericht werken maar
was wel van mening dat deze niet op alle relevante onderwerpen voldoende richting of
antwoord bood.
Zo was de raadswerkgroep met name geïnteresseerd in de omvang en vorm van de
Apeldoornse participatie en de waarde die daaraan toegekend kan en moet worden. Daarnaast
vond zij dat er in de koersnotitie onvoldoende was ingezoomd op een mogelijke modernisering
van (de omgang met) de Dorps- en Wijkraden. Tot slot vond zij het van belang om te kijken naar
de mogelijkheden van de gemeenteraad en hierin aanbevelingen te doen.
Het globaal in kaart brengen en waarderen van de verschillende participatievormen bleek een
relatief eenvoudig en dankbaar werk omdat het snel inzicht bood en leidde tot de conclusie dat
ingezet moet worden op verbreding en uitbreiding. Actieve inzet op nieuwe instrumenten en
experimenten zal daarbij van grote waarde zijn.
De Dorps- en Wijkraden bleken een moeilijker onderwerp. In haar onderzoek is het de raadswerkgroep duidelijk gebleken dat de Dorps- en Wijkraden zelfbewust zijn en vaak kritisch tegen
de gemeente aankijken. Daarentegen is haar ook gebleken dat Apeldoornse inwoners zich op
hun beurt lang niet altijd door hen vertegenwoordigd voelen. De raadswerkgroep is van mening
dat zij niet ‘om de hete brij heen moet draaien’ maar duidelijk en ferm moet constateren dat de
huidige formele positie zoals vastgelegd in de Verordening op de Dorps- en Wijkraden niet meer
bij de huidige participatiesamenleving past. Modernisering is dan ook aan de orde. De raadswerkgroep laat het niet alleen bij deze constatering maar doet een concrete suggestie voor de
wijze waarop.
Het is in de ogen van de raadswerkgroep overigens zeker zo dat de gemeente ook naar zichzelf
moet kijken en de wijze waarop zij met haar burgers omgaat moet verbeteren. Met name op het
gebied van informatie en communicatie lijkt een wereld te winnen. Dit moet de gemeente zelf
doen en niet, zoals nu het geval lijkt, grotendeels overlaten aan de Dorps- en Wijkraden.
Tot slot heeft de raadswerkgroep geconstateerd dat de gemeenteraad zelf meer de verbinding
met de samenleving moet zoeken. Elkaar kennen en waarderen leidt immers tot samenwerking.
De raadswerkgroep heeft daar een aantal concrete aanbevelingen voor geformuleerd die
grotendeels meteen in de praktijk kunnen worden gebracht.
De raadswerkgroep wenst de huidige en nieuwe gemeenteraad veel succes bij het verder vormgeven van een sterk participerend Apeldoorn.

21 Sollicitanten voor het burgemeestersambt in Apeldoorn
Op vrijdag 24 mei 2019 ontvingen wij het onderstaande persbericht met betrekking tot stand van
zaken sollicitatieproces Burgemeester van Apeldoorn.
Voor de burgemeestersvacature in Apeldoorn hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij
John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Onder de kandidaten bevinden zich 9 (oud-/waarnemend) burgemeesters, 5 (oud-)
wethouders en 1 (oud-)volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie,
gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven,
de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 61
jaar. Er zijn 3 vrouwelijke kandidaten.
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De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
CDA
: 3
D66
: 2
Lokale partij : 1
PvdA
: 3
SGP
: 1
VVD
: 6
Overig
: 5
Procedure
In de komende weken zal commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken voeren met
een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast
waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt
vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een
advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben
ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de
Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de
gemeenteraad van Apeldoorn worden vastgesteld.

1994-1998
Harm (H.J.E.)
Bruins Slot, CDA

1999-2011
Fred (G.J.)
de Graaf, VVD

2011-2012
Hans (J.J.B)
Esmeijer, CDA, wnd.

2012-2019
John (J.C.G.M.)
Berends, CDA

2019-heden
Petra (P.M.) van
Wingerden-Boers,
VVD, wnd.

Alle informatie over nieuwe burgemeester voor Apeldoorn vindt u op
www.apeldoorn.nl/nieuweburgemeester.

College besluit maatregel op Kalverstraat terug te draaien
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de éénrichtingsverkeer
maatregel die op 17 april in werking trad op de Kalverstraat, terug te draaien. Dit
met name vanwege de aanhoudende drukte op het Stationsplein en het feit dat veel
bestuurders het verbodsbord op de Kalverstraat negeren. Het college geeft aan de
omvang van beide effecten dusdanig onwenselijk te vinden dat de geplande evaluatie in juli
niet wordt afgewacht. De maatregel wordt met ingang van vandaag, maandag 20 mei,
teruggedraaid.
Dit besluit staat nadrukkelijk los van de ambitie die het college heeft om het doorgaande
verkeer dat het centrum doorkruist terug te dringen. Omdat het college vindt dat de binnenstad
vooral een plek moet zijn waar je fijn kunt winkelen én wonen. Dan is een goed bereikbaar
centrum natuurlijk belangrijk, maar ook dat je niet teveel last hebt van doorgaand verkeer. Die
ambities blijven onverminderd van kracht, zoals ook verwoord in de Verkeersvisie van de
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gemeente. De gemeente gaat onderzoeken op welke andere manieren verkeersmaatregelen
kunnen bijdragen aan deze doelen.
Verkeersoverlast ingecalculeerd
Dat het tijdelijk drukker zou worden op het Stationsplein was ingecalculeerd. Net als het feit dat
een nieuwe situatie vrijwel altijd leidt tot een periode van overlast (en dus klachten) voor zowel
omwonenden als verkeersdeelnemers. De gemeente nam diverse maatregelen om de situatie
te begeleiden en verduidelijken. Er zijn verkeersregelaars en tekstwagens ingezet, nieuwe
verkeersborden geplaatst op diverse locaties en extra haaientanden op het Stationsplein
aangebracht.

Na invoering van een nieuwe maatregel heeft het verkeer tijd nodig om aan de nieuwe situatie
te wennen en om nieuwe routes uit te proberen. Het plan was om de maatregel na drie
maanden (in juli) te evalueren.
De gemeente constateerde in de afgelopen weken wel dat het verkeer op de Kalverstraat
afnam. Tegelijkertijd bleven erg veel bestuurders de lus via het Stationsplein nemen om hun
route dwars door de stad te vervolgen.
Daarnaast negeert een aanzienlijk deel van de bestuurders het verbodsbord op de Kalverstraat. Het college ervoor gekozen om niet in te zetten op handhaving (bekeuren), maar mede
in verband met de aanhoudende drukte op het Stationsplein nu te kiezen voor het terugdraaien
van de maatregel.
Onderzoek naar andere mogelijke maatregelen
De gemeente gaat verder onderzoek doen hoe het doorgaande verkeer op andere manieren
terug te dringen is. De gemeente gaat daarover opnieuw in gesprek met vertegenwoordigers
van de bewoners, winkels en bedrijven in de binnenstad.

Nationale intocht Sinterklaas 2019 in Apeldoorn
De nationale intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Apeldoorn.
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas met zijn gevolg aan in de
stad. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers is verheugd: “Wat
een eer dat Sinterklaas voor Apeldoorn heeft gekozen! Goed nieuws
voor alle kinderen in de stad, maar ook voor iedereen in Nederland
die er graag bij wil zijn. Want Apeldoorn ligt mooi midden in het land.”
De burgemeester verwacht op 16 november gezinnen uit alle windstreken op bezoek in Apeldoorn, om samen Sinterklaas in Nederland
te verwelkomen. “We gaan er een prachtige intocht van maken.
Gelukkig hebben we nog even tijd om het te organiseren. En we
hebben veel ervaring met bijzondere evenementen. De afgelopen jaren was hier bijvoorbeeld
nog de start van de Giro d’Italia en 3FM SeriousRequest. Dus reken er maar op dat we er als
stad en regio een gezellig en goed georganiseerd kinderfeest van gaan maken.”
Gezinsstad
Evenementenwethouder Jeroen Joon ziet veel mogelijkheden voor Apeldoorn. “Dit is gaaf!
Want het is een hele mooie kans voor onze culturele verenigingen, ons bedrijfsleven en natuurlijk alle gezinnen in Apeldoorn. We zijn een echte gezinsstad en de intocht mag ook dat gevoel
uitstralen. Het wordt een nationaal feest met een sterk lokaal gezicht. Want we gaan natuurlijk
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aan Sinterklaas en aan het hele land laten zien hoe mooi het hier is. We willen laten zien wat
we in huis hebben in onze stad en onze dorpen, midden op de Veluwe. De organisatie is net
op gang, dus er valt nog veel te bedenken en aan elkaar te verbinden in Apeldoorn. Daar gaan
we de komende maanden aan werken met partners uit onze regio.”
Website
De intocht is pas over een half jaar, maar de gemeente heeft wel alvast een speciale webpagina aangemaakt, sint2019.nl. Dat blijft de vindplaats voor nieuws en ontwikkelingen rondom
de intocht in Apeldoorn.

In en om de dorpen
Ooievaarsnest bij Engeland heeft drie kuikentjes

De ooievaarsnest bij Engeland heeft 3 kuikentjes voortgebracht.

Pastorie NH-kerk Beekbergen in de steigers
Vorige week en de komende weken zal het dak van de pastorie van de Nederlands Hervormde
Kerk in Beekbergen grondig onderhanden worden genomen. Het dak moet worden gerenoveerd en geïsoleerd. Ook binnen op zolder zullen enkele aanpassingen en isolatiewerkzaamheden gebeuren. De klus zal ongeveer een maand duren.

De werkzaamheden aan de pastorie zal ongeveer een maand duren.

In de week lekker bezig maar dan wordt het zondag…
Veel actieve (jongere :-) ) ouderen lopen daar wel tegenaan.
Ze vinden de zondag een lastige dag of vinden het gewoon fijn
om samen met een groepje anderen eens een stuk te gaan fietsen of wandelen of met anderen
naar de film te gaan of te lunchen of een ijsje te eten of…. Noem het maar! ’t Hoeft allemaal
niet duur, ver of spectaculair te zijn maar gewoon de sleur van de soms saaie zondag doorbreken.
Als je of u zich aangesproken voelt door dit bericht, kom dan zondag 2 juni om 11.00 uur
naar zaal 1 (achteringang) van de Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen en dan gaan
we met elkaar plannetjes maken. Er is deze keer in ieder geval koffie!
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 20 juni, 12 juli
en 26 juli in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 medisch laten keuren voor
de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl.
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar
weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer
(digitaal) kan invullen.

De Schuur gesloten
op 30 mei Hemelvaartsdag

N.B. Alleen gedurende de openingstijden kunt u spullen aanleveren.
Let wel: alleen klein goed, geen grote spullen zoals meubels en witgoed.
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg.
Tot ziens! Ans (055 5410389), Mariët (055 5060013), Roelof (055 5062690) en Henk (055 3660375)
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In verband met Hemelvaartsdag is er donderdag 30 mei géén STAMTAFEL

Varia
Zomer Bridge-Drives
Op vakantie in Apeldoorn of omgeving? U bent welkom op onze zomer bridge-drives.
In de maanden waarin de clubcompetities stil liggen kunt u toch ruimschoots aan uw
bridgetrekken komen.
In Vaassen kunt u op bijna alle maandagavonden terecht in Dorpscentrum De Wieken.
Zie de clubpagina van BC Vaassen voor details.
Entre Nous verzorgt in de periode van 3 juni t/m 26 augustus twee keer in de week een
zomerdrive - voor alle bridgers - gedurende de zomermaanden:
- maandagmiddag 13.25 uur
- dinsdagavond 19.25 uur
Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn. Dubbelbeek 24
Nieuw: voor beginnende bridgers is er aparte lijn, met mogelijkheid tot hulp van ervaren
spelers! Zie de clubpagina van Entre Nous voor details.
In de zomermaanden organiseren ook de bridgeclubs van DVAN, Denksportvereniging Noord,
zomerdrives. Locatie: Denksportcentrum Noord,
Sleutelbloemstraat 22.U kunt u op alle woensdagmiddagen bridgen van 13.30-17.00 uur, mét fruitbuffet!
Ook op woensdagavond en donderdagmiddag kunt u
in de Sleutelbloemstraat zomerbridgen.
Het is fijn als u zich tevoren aanmeldt via
zomerdrivesAN@gmail.com.
Komt u onaangekondigd, kom dan s.v.p. een kwartier voor aanvang. Komt u zonder partner
geef u dan s.v.p. van tevoren op. Nadere info op www.denksportapeldoornnoord.nl.

Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 30 mei 2019

Op donderdag 30 mei Hemelvaartsdag vergadert de gemeenteraad niet !
Op 6 juni zijn er wel weer gemeenteraadsactiviteiten.
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 56C, Beekbergen

het veranderen van de bestemming in
wonen

2019-05-20

Berg En Dalweg 5, Beekbergen

het kappen van een fijnspar

2019-05-20

De Hoeven 3, Beekbergen

het kappen van een eik

2019-05-22

Voorste Kerkweg 5, Beekbergen

het vergroten van de woning

2019-05-23

Tullekensmolenweg 22B, Beekbergen

het verplaatsen van een bestaande
fietsenstalling

2019-05-23

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t.
bij de publicatie van de verleende vergunning.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Immenbergweg 3, Beekbergen

het oprichten van een woning

2019-05-20

Arnhemseweg tussen huisnummers 432 en
442, Apeldoorn

het vervangen van een afsluiterschema
s-9223 voor een nieuw schema
(werkzaamheden gasnet)

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

op het schoolplein en voor de winkels aan de
Dorpstraat en de Kerk-Allee in Beekbergen

Beekbergen op z’n Kop d.d. 15 juni 2019

2019-05-21

naast de zorginstelling aan de Anklaarseweg
91 in Apeldoorn en tegenover de zorginstelling hoek Ruitersmolenweg/Papenberg
in Beekbergen

besloten kleinschalige circusvoorstellingen
d.d. 8 en 10 juli 2019

2019-05-21

rond de Dorpstraat en de Kerk-Allee in
Beekbergen

Food & Music Festival d.d. 20 juli 2019

2019-05-23

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te
sturen.
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Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het
team Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via
apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Hoge Bergweg 16 te
Apeldoorn
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om ontheffing op grond van de
Wet natuurbescherming ontvangen voor Uitbreiding Droompark Beekbergen.
Het voornemen is om de ontheffing te verlenen.
Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in
te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.
U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact
op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2018-009742.
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een
zienswijze het zaaknummer 2018-009742. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u
te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.

RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar
de Hoge Weye
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- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en
handigheid zijn gratis)
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye.

Spreekuur Sociaal Raadslieden Stimenz
U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen,
subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het
is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is
het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw
vraag terecht bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz. De hulp van Sociaal Raadslieden is
kosteloos.

Iedere donderdag van 12:00 uur tot 14:00 uur zijn Sociaal Raadslieden aanwezig
voor al uw vragen
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
Op de meeste vragen hebben de Sociaal Raadslieden een antwoord. Zij weten veel van wetten
en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als zij zelf geen oplossing kunnen
vinden voor uw probleem, dan weten zij bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden onder meer terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
het bemiddelen bij het maken van afspraken
uitleg over wetten en regels
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
hulp bij het invullen van formulieren
het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
het meedenken in het vinden van oplossingen voor problemen met uw werkgever, met de
overheid en andere instanties

Praktische informatie:
Spreekuur Sociaal Raadslieden vindt plaats in De Hoge Weye, zaal 1 (svp achteringang nemen !).
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen

Seniorenbijeenkomsten

HUISKAMER van LIEREN
VOOR WIE:
• Iedereen die graag een praatje wil
• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers
• Vanuit Lieren of daar buiten
OM WAT TE DOEN:
• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje
• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding)
• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan
bestaat
• Het belangrijkste is het contact
EN WAAR DAN WEL:
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
WANNEER ?
• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur
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’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

DE STAMTAFEL

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes.
Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a.
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d.
De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel.
Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is.
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Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons.
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten (niet in juli en augustus)
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers ontvangen
u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen)
(niet in juli en augustus)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl

KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook
lastig vinden dit op te pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld
toeslagen, inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

Klein kledingherstel mogelijk bij KOM d’r IN/Stamtafel
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het prima
deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in de naald te krijgen of
het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein kleding herstel moet aanpakken. Of
soms werken de eigen vingers niet (meer) mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden
hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen
doen. Knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Eens in de vier weken, op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur is het
mogelijk dit klein-kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust met de kleding langs en
afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk.
Schroom niet en kom gerust op donderdag 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september,
17 oktober, 14 november of 12 december langs bij Ontmoetingsactiviteit KOM d’r IN en de
Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Ten gevolge van de verhuisperikelen, de komende kermissen in Loenen en
Oosterhuizen en aansluitend mijn vakantie, zal het spreekuur op de donderdag tijdelijk
geen doorgang vinden.
Op donderdag 27 juni 2019 is er weer normaal spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur,
maar dan dus in De Boerderij (Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen)
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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